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İslamda İbadetler - 1

1.  	 Kelime	anlamı	yaklaşmak	olan	bu	ibadetle	birey,	Allah’a	
ve	 onun	 emirlerine	 olan	 bağlılığını,	 gerektiğinde	 onun	
rızası	 için	 her	 fedakârlığa	 hazır	 olduğunu	 göstererek	
Allah’a	yaklaşmış	olur.	Bu	ibadet	kişinin,	Allah’ın	kendisi-
ne	verdiği	nimetlerden	yine	O’nun	adına	her	an	vazgeçe-
bilecek	durumda	olduğunun	ya	da	rabbinin	emrini	yerine	
getirmede	 tereddüt	göstermeyeceğinin	örneği	olarak	da	
anlaşılabilir.	Bir	yönüyle	bu,	infak	bilincinin	ve	sosyal	da-
yanışmanın	arkasındaki	ruh	hâlini	oluşturur.
Bu parçada söz konusu edilen ibadet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	Hac		 B)	Kurban	 C)	Zekât
D)	Fitre		 E)	Namaz

2.  İslam’da Allah için yapıldığında ibadet olarak değer-
lendirilen aşağıdaki davranışlardan hangisinde “bi-
reysellik” daha belirgindir?

A)	Güzel	söz	söylemek
B)	Adaletle	hükmetmek
C)	Tefekkürde	bulunmak
D)	Hastaları	ziyaret	etmek
E)	İnsanlara	tebessüm	etmek

3.   • “Ey	iman	edenler!	Rükû	edin,	secdeye	kapanın,	rabbini-
ze	ibadet	edin,	dünya	ve	ahiret	için	faydalı	işler	yapın	ki	
kurtuluşa	eresiniz.”	

(Hac	suresi,	77.	ayet)
• “Kitaptan	 sana	 vahyedilenleri	 oku,	 namazı	 özenle	 kıl.	
Kuşkusuz	 namaz	 hayâsızlıktan	 ve	 kötülükten	 meneder.	
Allah’ı	anmak	her	şeyden	önemlidir.	Allah	yaptıklarınızı	bilir.”	

(Ankebût	suresi,	45.	ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)	İbadet-salih	amel	ilişkisi
B)	İnsanın	vahye	karşı	tutumu
C)	Kötülükten	korunmanın	yolları
D)	Ebedî	kurtuluşa	nasıl	ulaşılacağı
E)	Allah’ı	sürekli	hatırda	tutmanın	önemi

4.  	 “İman	 edip	 dünya	 ve	 ahiret	 için	 yararlı	 işler	 yapanlara,	
günahlardan	 sakındıkları	 ve	 imanlarını	 koruyup	 iyi	 işler	
yapmayı	sürdürdükleri,	sakınmaya	devam	edip	imanları-
na	bağlı	kaldıkları,	hem	günahlardan	sakınıp	hem	en	iyiyi	
yapmaya	 çalıştıkları	 takdirde	 daha	 önce	 yiyip	 içtiklerin-
den	ötürü	bir	günah	yoktur.	Allah,	rızasına	uygun	davra-
nanları	sever.”

(Mâide	suresi,	93.	ayet)

Bu ayetten çıkarılan aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
diğerlerinden daha kapsamlıdır?

A)		Tövbe	edenlerin	günahları	bağışlanacaktır.
B)		Kötülüğü	terk	edip	iyiliğe	yönelmek	imanın	gereğidir.
C)		İman,	insanın	günahlardan	sakınması	için	bir	imkândır.
D)		Ebedi	kurtuluş,	inanç-davranış	birlikteliği	ile	mümkündür.
E)		Allah,	salih	amel	yapılmasından	hoşnut	olmaktadır.

5.  Aşağıdaki ibadetlerin hangisinde zaman ve mekân 
kuralı diğerlerinden daha belirleyicidir?

A)	Kurban	 B)	Oruç		 C)	Zekât
D)	Namaz		 E)	Hac

6.  	 “Asra	yemin	ederim	ki	insan	gerçekten	ziyandadır.	Ancak	
iman	edip	dünya	ve	ahiret	için	yararlı	işler	yapanlar,	bir-
birlerine	hakkı	ve	sabrı	tavsiye	edenler	başkadır.”	
Asır suresinden,

	 I.		 Kaybedenlerden	olmamak	için	iman	etmek	yeterlidir.
	 II.		 İnsan	kendisine	verilen	ömrü	Allah’ın	rızasına	uygun	

geçirmelidir.
	 III.	Ahirette	 umduğuna	 ulaşmak	 isteyen	 imanını	 salih	

amellerle	desteklemelidir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A)	Yalnız	I.	 B)	Yalnız	II.	 C)	Yalnız	III.
D)	I	ve	III.	 E)	II	ve	III.

12.	Sınıf	(B)
Din	Kültürü	

ve	Ahlak	Bilgisi

13



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  	 Belli	 periyotlarla	 yapılması	 gereken	 ibadetlerin	 insana	
zamanı	 iyi,	doğru	ve	bilinçli	kullanma	alışkanlığı	kazan-
dırma	gibi	bir	faydası	vardır.	Bu	ibadetler,	zamanın	geçici	
olduğu	gerçeğini	insana	sürekli	hatırlatarak	kalan	zamanı	
daha	doğru	değerlendirme	imkânı	verir.	Ancak	her	ibadet,	
insanda	bu	etkiyi	aynı	oranda	oluşturmaz.	Bu	farklılık	da	
ibadetlerin	ne	sıklıkla	yerine	getirildiği	ile	alakalıdır.
Buna göre ibadetlerin zaman bakımından insana fay-
dası aşağıdakilerden hangisinde daha fazladır?

A)	Hac		 B)	Oruç		 C)	Zekât
D)	Namaz		 E)	Kurban

8.  	 İslam’da	ibadetler	beden,	mal	ve	hem	beden	hem	mal	ile	
yapılanlar	olmak	üzere	genel	olarak	üç	gruba	ayrılır.
Buna göre ibadetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisi doğrudur?

A)		Beden	ve	mal	ile	yapılan	ibadetlerde	sosyal	yön	daha	
belirgindir.

B)		Her	ibadet	yerine	getiren	insanı	farklı	açıdan	geliştirir.
C)	 Temizlik	şartı	yalnızca	beden	ile	yapılanlarda	vardır.
D)		Bedenle	yapılanlar	yalnızca	bireyi	ilgilendirir.
E)		Mal	ile	yapılanların	duygusal	yönü	yoktur.

9.  	 Abdullah	es-Sekafî	Hz.	Peygambere	gelip
	 –	 “Yâ	Resûlallah!	Bana	 İslâm’ı	öylesine	 tanıt	ki	onu	bir	

daha	senden	başkasına	sorma	ihtiyacı	duymayayım.”	
dedi.	Hz.	Peygamber,

	 –	“Allah’a	inandım	de,	sonra	da	dosdoğru	ol!”	buyurdu.	

Bu hadisin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	İnanan	imanın	gerektirdiği	amelleri	yapmalıdır.
B)	İnanan	bir	insan	kötülükten	uzak	durmalıdır.
C)	İnsan	İslam’ı	tanımaya	ihtiyaç	duymaktadır.
D)	Dosdoğru	olmak	için	inanmak	gereklidir.
E)	İman	insanı	doğru	yola	yöneltmelidir.

10.  Aşağıda verilen ibadetlerden hangisinde sosyal yön 
diğerlerinden daha belirgindir?

A)	Hac		 B)	Oruç		 C)	Zekât
D)	Namaz		 E)	Kurban

11.  Namaza	 hazırlık	 şartlarından	 temizlik	 iki	 başlık	 altın-
da	 ele	 alınmıştır.	 İlki	 Allah’ın	 yapılmasını	 emrettiği	 Hz.	
Peygamberin	de	nasıl	yapılacağını	öğrettiği	hükmî	temiz-
lik	(hadesten	taharet),	ikincisi	ise	maddi	temizlik	anlamın-
da	necasetten	taharettir.
Buna göre;

	 I.		 gusül	yapılması,
	 II.	 abdest	alınması,
	 III.		namaz	kılınacak	yerin	temiz	olması

durumlarından “hadesten	taharet” kapsamında olanlar, 
aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	Yalnız	III.
D)	I	ve	II.		 E)	II	ve	III.


